
Jadłospis:  

Data  Zupa  II danie  

Poniedziałek 

06.06.2022  

 

Barszcz ukraiński (woda, porcja 

rosołowa, ziemniaki, buraczki, śmietana 
18% (śmietanka, żywe kultury bakterii 

fermentacji mlekowej), kapusta biała, 

marchew, seler, por, pietruszka korzeń, 
pomidory, fasolka szparagowa, fasola 

czerwona, pietruszka zielona)   

Ryż( ryż, mleko, masło 83%- śmietanka 

pasteryzowana, kultury bakterii fermentacji mlekowej) 
sól)  

Sos truskawkowy (truskawki mrożone, jogurt 

grecki- (pasteryzowane mleko, żywe kultury 
bakterii jogurtowych) ,śmietana 18% ((śmietanka, 

żywe kultury bakterii fermentacji mlekowej), mleko, 
cukier) 

Herbata  z cytryną (herbata czarna, cytryna, 

cukier)   

Ciasteczka owsiane z żurawiną – bez 

dodatku pszenicy (płatki owsiane, mąka owsiana, 

żurawina suszona, żurawina suszona, cukier trzcinowy, 

syrop glukozowy ojej palmowy nie utwardzony, mleko 

w proszku może zawierać soje i orzechy) 

Wtorek  

07.06.2022 

Zupa rybna (woda, ziemniaki, ryba 

miruna mrożona max 5% glazury, 
marchew, śmietana 18% (śmietanka 
pasteryzowana, kultury bakterii 
mlekowych),  masło 83% (śmietanka 
pasteryzowana, kultury bakterii 
mlekowych, B-karoten) seler, por, 
pietruszka korzeń, przyprawy, pietruszka 
zielona)    

Filet z kurczaka panierowany (filet z 

kurczaka, bułka tarta (mąka pszenna, drożdże, sól, 

woda), mąka pszenna, jajka, przyprawy)  

Ziemniaki (woda, ziemniaki, sól) 

Mizeria ze śmietaną (ogórek świeży, jogurt 

grecki (pasteryzowane mleko, żywe kultury bakterii 

mlekowych), śmietana 18% (śmietanka, żywe kultury 

bakterii fermentacji mlekowej), szczypiorek, sól, 

pieprz) 

Kompot (woda, śliwki bez pestek, czarna 

Środa  

08.06.2022r.  

Zupa porowa z ziemniakami  
(woda, porcja rosołowa, marchew, pietruszka, 

seler, cebula, por, ziemniaki, śmietana 18% 

(śmietanka, żywe kultury bakterii fermentacji 

mlekowej), sól, pieprz) 

Spaghetti 
(mięso rozdrobnione z szynki, pomidor suszony, 
peperonata- Papryka żółta (35%), papryka czerwona 
(35%), cebula (16%), koncentrat pomidorowy (6,6%), 
cukier, olej słonecznikowy, sól, skrobia modyfikowana, 
regulator kwasowości (kwas cytrynowy), koncentrat 
pomidorowy- 30%,  mąka pszenna, przyprawy) 

Makaron (mąka pszenna semolina 100%),  

Herbata z cytryną(woda, herbata czarna, sok z 

cytryny)  

Mus owocowy (100% częściowo zagęszczonego 

soku z dodatkiem wit.C, przecierowy, pasteryzowany, 
bez dodatku cukru) 

 



Czwartek  

09.06.2022 

Zupa ogórkowa z ziemniakami 
(woda, ziemniaki, porcja rosołowa, ogórki 
kiszone, marchew, , śmietana 18% 
(śmietanka pasteryzowana kultury bakterii 
mlekowych), seler, cebula, por, pietruszka 
korzeń, koperek zielony, pietruszka zielona, 
przyprawy 

Potrawka drobiowa  (filet z kurczaka, marchew, 

pietruszka, seler,  koncentrat pomidorowy 30%, cebula, 
śmietana18% (śmietanka pasteryzowana ,kultury 
bakterii mlekowych), jogurt grecki (pasteryzowane 
mleko, żywe kultury bakterii mlekowych), mąka 

pszenna , przyprawy)  

Kasza bulgur (woda kasza bulgur, masło 83% 

(śmietanka pasteryzowana, kultury bakterii 
mlekowych, B-karoten), sól) 

Surówka z selera naciowego (seler naciowy, 

żurawina suszona), oliwa z oliwek, przyprawy 

kompot (woda, śliwki bez pestek, czarna porzeczka, 

wiśnie bez pestek, truskawki, cukier)  

 

Piątek  

10.06.2022  

  

Krupnik (woda, porcja rosołowa, 

ziemniaki, marchew, seler,   por, pietruszka 
korzeń, kasza jęczmienna, koperek pietruszka 
korzeń, koper, przyprawy 

Naleśniki z dżemem lub z serem(mleko, 

mąka, jajka, olej, dżem owocowy, twaróg lasowiacki 
(mleko pasteryzowane, kultury bakterii fermentacji 
mlekowej), masło 83% (śmietanka pasteryzowana, 

kultury bakterii mlekowych, B-aroten),cukier),śmietana 

18% ((śmietanka, żywe kultury bakterii fermentacji 

mlekowej) 

 

 Herbata z cytryną(woda, herbata czarna, sok z 

cytryny)  

Owoc  

Uwaga: Zastrzega się zmiany w jadłospisie. 

 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011r. w sprawie 

przekazywania konsumentom informacji na temat żywności.  

 

Szef kuchni:                                             Intendent:                                      Dyrektor 

 

 

 

 

 


